दिन ांक: ५/११/२०२२
प्रति,
म . प्र च र्य ,
सां बांदित मह दिद्य लर्,
पुणे.
दिषर्: आां तर दिभ गीर् ब स्केटबॉल (मुले) स्पि य २०२२- २०२३ सां घ दनिडीब बत...
स. न. ति. ति
आपणास कळतिण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पु णे शहर तिभागाच्या अं िर महातिद्यालयीन
ब स्केटबॉल (मुले) स्पर्धेमर्धून अं िर तिभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महातिद्यालयािील खालील खेळाडूंच्या नािाची
तनिड सतमिीने तशफारस केलेली आहे .
अ.
क्र.
१

खेळ डूचे न ि

मह दिद्य लर् चे न ि

तिराज खंडागळे

व्ही आय टी

२
३
४

शतििन िानािडे
आतदत्य बोनिे
अतमि कोळे कर

व्ही आय टी
व्ही आय टी
व्ही आय टी

५
६
७
८

हर्ि िोमर
प्रथमेश दे शमुख
साबीर शेख
अतिनाश दे शमुख

व्ही आय टी
नौरोसजी िातडया महातिद्यालय
नौरोसजी िातडया महातिद्यालय
चंद्रशेखर आगाशे महातिद्यालय

९
१०

अिुल कुमार
सुरज पाटील

११

सौरभ कुडले

फर्ग्ुि सन महातिद्यालय
मराठिाडा तमत्र मंडळाचे अतभयां तत्रकी
महातिद्यालय
सूयिदत्ता मॅनेजमेंट महातिद्यालय

१२

एलन दकुन्हा

१

प्रज्वल सािके

२
३
४
५

अतमि कहार
अथिि कांगणे
तििेक सैन
रोहन गोरड

श्रीमिी काशीबाई निले कॉलेज ऑफ इं जीतनयररं ग
र खीि
चंद्रशेखर आगाशे महातिद्यालय
मामासाहे ब मोहोळ महातिद्यालय
मॉडनि महातिद्यालय, गणेशखखंड
एस पी पी यु पी जी जी
स प महातिद्यालय

अांतर दिभ गीर् स्पिेच क र्यक्रम ख लील प्रम णे
१
२
३

स्पर्धेचे स्थळ
स्पर्धेचे तदनांक
संघ ररपोटींग तदनां क
संघ ररपोटींग तठकाण

चंद्रशेखर आगाशे शारीररक तशक्षण महातिद्यालय, पु णे.
१० ि ११ नोव्हेंबर २०२२
तदनां क: ७/११/२०२२ दु पारी: ४.३० िाजिा
चंद्रशेखर आगाशे शारीररक तशक्षण महातिद्यालय
(डॉ. अतमि प्रभू / प्रा. डॉ. सुदाम शेळके - ९०२२३४००५७)

सू चन :
१. ररपोतटिं ग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्त तनिड झालेल्या खेळाडूंनीच यािे.
२. ररपोतटिं ग साठी ये िाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणि प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी
परीक्षेचे गु णपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोतटिं गच्या तदिशी आणािे.
३. ररपोतटिं ग साठी ये िाना महातिद्यालयाचे शैक्षतणक िर्ि २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आतण ऑनलाइन फॉमि भरिाना
जे ओळखपत्र सातित्रीबाई फुले पुणे तिद्यापीठाने प्रमातणि केले आहे , िे प्राचायािंच्या सही तशक्यासतहि सोबि घेऊन
ये णे.
४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्ध नसेल िर त्वररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दू रध्वनीने तकंिा पत्रािणे कळतिणे आिश्यक
आहे .
५. आं िर तिभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडूंची संबंतर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि ये ण्याची जबाबदारी संबंतर्धि
महातिद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.
६. आं िर तिभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकां नी स्पर्धिकां ची तनिास व्यिस्था ज्या तठकाणी केलेली असेल त्याच तठकाणी
स्पर्धिकां नी राहणे अतनिायि आहे .
मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महातिद्यालयािील शारीररक तशक्षण संचालकांच्या त्वररि तनदशिनास आणून पु ढील
योर्ग् िी कायि िाही करण्यास सांगािे.
आपला तिश्वासू,

प्र . डॉ. सु ि म शेळके
सदचि

